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1. INTRODUCCIÓ 

Un dels objectius més atractius de la lingüística és l'estudi de la 
llengua pel que revela sobre l'estructura mental del cervell huma. 
Per dur a terme aquest objectiu, els lingüistes s'han dedicat a obser
var mostres parcials de dades lingüístiques i n'han tractat de deduir 
una generalització o model que capturi les característiques generals i 
recorrents, de tal manera que aquest model donara compte de fets de 
la llengua que no han estat necessariament inclosos en el conjunt de 
dades observades. Chomsky ha comparat d'aquesta manera la tasca 
del lingüista amb la del nen petit que apren una llengua: crear un 
nombre inflnit de frases (d'actuacions lingüístiques) a partir de mit
jans flnits. EIs humans som els ún1cs éssers que posselm elllenguatge, 
i el nen esta exposat només a una informació lingüística parcial. D'a
quest fet se n'ha deduit que hi ha una predisposició o uns recursos 
innats per alllenguatge al cervell huma. 

Aquestes generalitzacions, que tant els lingüistes com els nens 
abstreuen de les dades lingüístiques parcials, s'han anomenat «re
gles lingüístiques». El model (o conjunt de regles lingüístiques) que 
els fonolegs generativistes tracten de construir, és un model que si
muli el coneixement fonologic del parlant. 

L'objectiu últim d'aquest model ha de ser, pero, ser isomor
fíc amb la realitat. Llavors és rellevant plantejar la qüestió de si les 
regles que els lingüistes formulen són «reals psicológicament» per als 
parlants, és a dir, si són les mateixes regles que el nen aprenent la 
llengua abstreu de la seva experiencia i que utilitza en el seu compor
tament lingüístico 
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La fono logia generativa ha proposat un model que caracteritza 
matematicament el coneixement lingüístic del parlant. EIs generativis
tes, pero, no pretenen que el seu model sigui necessariament, isomorfic 
amb l'ús lingüístic, es a dir, que tingui les mateixes regles que el par
lant coneix i utilitza realment. Tanmateix, aquest fet esta implicat en 
molts dels seus postulants (Chomsky, 1964, 1965, 1966). En parti
cular a The Sound Pattern 01 English (1969: capítol 9), Chomsky i 
Halle deriven el parell de paraules divine-divinity d'una forma abstrac
ta subjacent del tipus 

/dlvln/ 

de la següent manera: 
divine/dlvam/ < /dlvln/ + regla de tesar la vocal 

/1 > al/ Co 
+ [accent] 

divinity / dlvmItI/ < / dlvln/ + /m/ 

Segueixen argumentant que el parlant coneix aquestes regles i les 
relaciona amb altres casos d'alternan~a superficial: extreme-extremity, 
supreme-supremacy, prolane-profanity, gymnastics-gymnasium, etc. 

En aquest postulat s'entreveuen unes afirmacions sobre la reali
tat psicologica del seu model: la. afirmació, que les dues paraules 
(divine, divinity) estan emmagatzemades juntes al cervell del parlant 
i són derivades de la forma subjacent a través de l'aplicació de les re
gles apropiades, i consegüentment, 2a. afirmació, que el parlant rela
ciona aquestes dues paraules. Halle (1959) admet que divinity pot 
estar emmagatzemada separadament de divine pero manté que en
cara que els parlants no facin servir la regla divine+ity ~ divinity, 
la coneixen, és a dir, que coneixen la relació sistematica entre parau
les d'aquest tipus.! Aixo és certament una afirmació sobre la realitat 

l. Per aclarir aquest punt observern un cas paral.lel d 'un coneixe
ment que es posseeix pero que no s 'utiliza necessariament: el 
dels bibliotecaris. Aquests coneixen els valors del sistema de
cimal d'ordenació de llibres: 
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psicologica de la regla que relaciona aquestes dues paraules en la for
ma abstracta subjacent i el seu ús lingüístico No s'ha fornit cap tipus 
d'evidencia empírica per recolzar aquesta afirmació. Desafortunada
ment, el simple fet que es pugui fer una generalització o afirmació 
sobre dades lingüístiques no garanteix que aquesta sigui real psico
logicament (Kiparsky 1968: 172). No és suficient tenir un model 
simple basat en suposits plausibles, cal que el model sigui contrastat 
amb la realitat. 

EIs fonólegs de la tradició de The Sound Pattern 01 English 
(SPE) no han acceptat i utilitzat la metodologia i evidencia experi
mental per tal de contrastar el seu model. El raonament és que ells no 
tracten de caracteritzar l'ús lingüístic (él' a dir, no pretenen que aques
tes siguin les regles que necessariament utilitzen els parlants per de
rivar divinity de divine) sinó que caracteritzen el coneixement lin
güístic, el qual no és accesible ni, per tant, contrastable empírica
mento Hi ha tres puntualitzacions a fer a aquesta posició: 

a) En primer lloc, hem vist que de fet hi ha implicacions sobre 
la realitat psicologica de les formes i regles que proposen i el seu ús 
lingüístico 

b) En segon lloc, a l'última decada hi ha hagut dins el mateix 
corrent generatiu, una creixent preocupació per la naturalitat del com
ponent fonologic que s'ha manifestat de diverses maneres.2 El terme 

primer digit: 1= literatura, 2=ciencia, 3=historia 
segon digit: l=segle XX, 2=segle XIX, ••••••...••••.•• 
tercer digit: l=Anglaterra, 2=Fran~a, ••••.•••••.••.•• 

de manera que si s'aplica aquest algorisme s'obté que la signa
tura 3.2.1. es tracta d'un llibre que es refereix a historia an
glesa del segle XIX. Sembla, pero, que els bibliotecaris no 
apliquen l'algorisme cada cop, sinó que memoritzen els tres nom
bres. Aixi emmegatzemen informació redundantment. 

2. Alguns representants d 'aquestes tendencies són: S. Schane i 
i B. Travel "Experimental design on the psychological reality 
of a natural rule", a University of Michigan Sto in Language 
and Language Behaviour, 1970; A.R.W. Baxter, Sorne Aspects of Na-
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«naturalitat» implica d'alguna manera la relació d'isomomsme entre 
el model proposat i el coneixement i ús real del llenguatge per part 
del parlant. En aquest sentít hi ha hagut un trencament amb la tra
dició de SPE segons la qualla naturalitat havia de ser un resultat au
tomatic de la simplificació formal. El que més s'ha debatut en aquest 
nou enfocament, ha estat la relació entre una analisi que representa 
un cert grau de realitat psicologica i les convencions formals de la 
fonologia generativa. Qualsevol especialista estaria d'acord que és 
perfectament acceptable tractar de fer un model que funcioni com la 
ment humana, encara que no sigui isomorfic amb aquesta. També és 
veritat, pero, que si es presenta més d'un model que compleixi la 
mateixa funció, el que tíngui el grau més alt d'isomorfisme amb la 
realitat sera el més acceptat. 
e) En tercer 110c, i referent a l'argument que el coneixement del 
parlant no és accessible i contrastable empíricament, cal dir que la 
recerca científica tracta precisament de desenvolupar paradigmes ex
perimentals que permetin acomplir aquest fi: contrastar empíricament 
fets no observables. 

La metodologia experimental, dones, tracta de fomir els instru
ments necessaris per a contrastar models del tipus proposat pels ge
nerativistes. El coneixement del parlant sobre la relació entre parau
les com divine-divinity i les regles que deriven les unes de les altres 
pot ser accessible si es pot crear una situació en que es faci utilitzar 
aquest coneixement per veure si en realitat existeix. Així, es pot pre
sentar al parlant noves paraules que siguin possibles candidats a l'a
plicació de les regles, com, per exemple, «between-betweenity» , i 
veure si aquests les apliquen productivament. Ohala (1974) va dur a 

turalness in Phological 'l'heory. Londres, OXford, U.P., 1975; 
M. Y. Chen, "On the formal expression of natural rules in phono

logy", Journal of Linguistics 9, 1973, 223-249; R. Krohn, D. 

Steinberg i L.R. Kobayashi, "'l'he psychological validity of 

Chornsky and Halle I s vowel shift rule", Abstract guide of the 
XXth International Congress of Psycgikigy, 1971, Tokyo. 
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terme aquest experiment, i els seus resultats foren que les regles fo
nologiques deIs processos derivatius (estovament velar - «velar soften
ing», tesament de vocal - «vowel tensing rule», etc.), proposades pels 
fonolegs generativistes no eren gaire productives. En el marc del mo
del de Greenberg i J enkins (1964), Ohala va proposar la hipotesi 
analogica que, simplificant, manté que el parlant no aplica totes les 
regles necessaries cada cop que vol formar una forma derivada, sinó 
que tepássa el seu lexic i troba una paraula similar que li serveix com 
a model per a la nova derivació. EIs experiments de Kawasaki (1976) 
sobre els verbs forts japonesos, comproven i forneixen evidencia que 
recolza aquesta hipotesi. 

Un altre tipus de comportament per part del parlant que mostra
ria si coneix les regles, seria pre,sentar a parlants anglesos paraules 
com thermos i informar-los que el nou derivat d'aquesta paraula és 
thermosium [8 Y móuzlUm] (resultat de l'aplicació de les regles de 
derivaeió transform.::;cional). Tres mesos més tard, se'ls demana si re
corden el nou derivat. Si en realitat coneixen les regles de derivació 
transformacional, els sera més facil recordar aquest derivat, que en
caixa amb les regles, que no pas un altre derivat que hagi estat inven
tat a l'atzar. 

Un altre experiment que no implicaria un comportament actiu 
sinó passiu, seria presentar als parlants diferents derivats possibles 
d'una nova paraula i comprovar si trien com a més adequat aquell 
que es correspon amb les regles proposades. 

Ates que la qüestió de la realitat psicologica de les formes sub
jacents i les regles de derivació és crucial com a criteri d'avaluació en
tre diferents models a la teoria fonologica generativa, és sorprenent 
que gairebé no hi hagi estudis que reuneixin dades empfriques sobre 
aquesta qüestió. A l'experiment que presentem a continuació es posa 
en practica un nou metode que permet d'accedir al coneixement lin
güfstic del parlant. 
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2. EXPERIMENT 

2.1. Objectius 

El proposit d' aquesta investigació és tractar de descobrir experi
mentalment si el coneixement de les categoritzacions i relacions "de 
les formes derivades que té el parlant nadiu encaixen amb les cate
goritzacions i relacions proposades pels lingüistes.3 Per fer aixo com
provarem la realitat psicológica de les formes subjacents, regles i re
lacions de paraules que proposen els fonOlegs generativistes per do
nar compte d'algunes alternances superficials en catala central. Pren
guem els següents exemples. 

diminutiu masculí masculí 

Singular plural singular plural 

santet [s antÉt] [santÉts] sant [san] [sans] 
campet [kampÉt] [kampÉts] camp [kamJ I kams] 
blanquet [b'ta'llkit] [bla'llkits] blanc [bt'a'llJ [bla'lls] 

Observem que les formes masculines no tenen una obstruent, 
mentre que les formes re1acionades morfofonemicament amb elles, 
com les diminutives (i altres derivats inflectius i lexics), tenen un so 
obstruent. L'analisi estandard d'aquestes alternances és proposar una 
forma subjacent amb una obstruent, i les formes masculines s'obtin
drien per aplicació de la regla d'elisió de l'obstruent {Walsh 1977, 
Roca 1977): 

3. Aquest experiment ero va ser proposat per John J. Ohala. 
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que es llegeix: «les ohstruents oclusives s'elideixen quan segueixen 
consonants sonants homorganiques en posició tautosiRahica implosi
va». Aquesta regla també dóna compte d'altres alternances superfi
daIs del tipus: 

diminutiu masculi 

singular 

altet 
curtet 

[a1'tÉt] 
[kurtÉt] 

plural 

.[ a'ttÉts] 
[kurtÉts] 

masculí 

singular 

alt [al] 
curt [kur] 

plural 

[a l5] 
[kurs]4 . 

on l'obstruent [t] es perd darrera els segments homorganics [r], 
[1"]. L'oclusiva es manté, pero, darrera segments no homorgarucs: 

. singular 

corbet 
porquet 
palpet 
calquet 

diminutiu masculí 

[kur~Ét] 
[purkÉt] 
[pátpÉt] 
[kalkÉt] 

plural 

[kur~Ét] 
[purkÉts] 
[páipÉts] 
[kátkÉts] 

singular 

·corb 
pore 
palp 
cale 

masculí 

[korp] 
[pork] 
[pa1'p] 
[ka1'k] 

plural 

[korps] 
[porks] 
[pat'ps] 
[ka1'ks] 

4. Sembla serque a la cambinació r + t hi ha oscil.lació [rl/[rt] 
al catala central. J. Veny, Els Parlars, Barcelona, Dopesa 
2, 1978, ~g. 28. 
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El proposit d'aquest treball és: 1) comprovar si les formes del 
tipus [san], [kam], [b1á'T]] , [al'] i [kur] tenen una oclusiva a la 
forma subjacent que esta representada d'una forma o altra a la ment 
del parlant, i 2) comprovar afirmacions lingüfstiques com l'existencia 
de formes subjacents i de les regles de transfomuldó aquí esmenta
des, i la seva realitat psicologica. Un altre objectiu més general és 
demostrar la possibilitat d'utilitzar evidencia experimental per deci
dir qüestions lingüístiques. 

2.2. Metode 

Formació de conceptes 

El suposit basic de tots els experiments que utilitzen la tecnica 
de formació de conceptes 5 és que els parlants tenen a la ment certes 
categories o conceptes que poden ser trets al nivell conscient i obser
vats presentat-Ios estímuls que representen casos positius i negatius 
d'aquest concepte i ensinitrant-Io a discriminar entre els dos. Hi ha 
certes característiques o casos que els subjectes trobaran difícil o quasi 
impossible de categoritzar, i aixo mostra que aquesta categoria en 
particular no és un concepte natural preexistent a la ment del parlant. 
A manera d'exemple purament intuitiu i d'un camp diferent al nos
tre, creiem que a la gent li sera més facil agrupar les paraules; cadira, 
butaca, tamboret, sofa, balancí, etc., en una categoria determinada 

5. Per a descripcions detallades d' aquesta tecnica vegi' s J. Deese 

i S. Hulse, '!'he Psychology of Learnig. Nova York, McGraw Hill, 
1967~, capitol 12, i R. L. Daninowsky, "Concept Attaimnent" , 

a AM. H. Marx, ed., Learning: Interaction, lbva York, Macmillan, . 
1970, pigs. 152-191. Per a un exemple de can aquesta tecnica 
ha estat previament utilitzada en 1ingÜistica, vegi's W.J. Baker, 
G.C. Prideaux i B.L. Derwing, "Gramnatica1 properties of senten
ces as a basis for concept for:mation", a Journal of Psycholin
guistic Research, 2, 1973, 210-220, i J. Jaeger, "'I'he phonerne 
Revisi ted ", a Reports of the Phonology Laboratory, Berkeley, 5, 
1980, 6-50, proximament reeditat a Journal of verbal r.earnig 
and psychology. 
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(<<coses que serveixen per a seure-hi») que no pas agrupar les parau
les:taula, prestatge, barana, paret, calaixera, etc., en la categoria «co
ses que serveixen per a repenjar-s'hi». D'aixo concloem que la pri
mera categorització és més natural que la segona i que respon a una 
categoria preexistent a la ment del subjecte. D'aquesta manera, mesu
rant quant de temps triga la gent per afer <:ertes categoritzacions 
podem esbrinar com és de natural la categoria en qüestió a la ment 
del parlant. 

Aquest experiment suposa, per tant, que el coneixement abstracte 
que determina la relació derivacional és accesible a través d'un com
portament observable. 

El que ens interessa investigar és si les formes subjacents que 
s'han propsoat per a paraules com sant [san] / santet [santÉ~, amb 
una oclusiva / sant /, són reals psicologicament per al parlant, és a dir, 
si la paraula [san] esta de fet categoritzada a la seva ment com un 
grup consonantic final /sant/, i si «coneix» la regla que elideix l'oclu
siva en posició tautosiHabica implosiva. Per tal d'esbrinar aquest fet, 
es va demanar a 36 parlants nadius catalans de categoritzar paraules 
del tipus sant [san] amb diferents grups de paraules (explicitats a 
2.3) i es va anotar el nombre de temptatives o intents que necessita
ven per a aconseguir-ho. Com més real sigui la categoria a la ment 
del parlant, més facilli sera formar la categoria i menys temptatives 
li caldran. D'aquesta manera es pot determinar quines categories són 
més naturals comparant el nombre d'intents que els cal per a ende
vinar la categoria. 

2.3. Disseny i hipOtesis previes 

Tres grups diferents de persones van tractar de formar tres cate
gories diferents. EIs informants eren parlants nadius catalans anal
fabets en la seva llengua (paragraf 2.5) per tal que no poguessin ba
sar-se en l'ortografia. 
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Grup 1 

Al primer grup se 1i va demanar categoritzar les paraules que ens 
interessen (sant, camp, curt, etc.) segons la seva forma fonetica amb 
altres de consonant tinal única. Per fer aixo el primer grup d'infor
mants va ser indutt a formar la categoria: paraules amb grup conso
nantic final. Les paraules que no pertanyien a la categoria eren parau
les amb consonant final única. 

paraules de la categoría: 
corc [kork] 
serp [serp] 
palp [palp] 

paraules que no perianyen a la categoría: 
sant [san] 
camp [kam] 
sang [sa1J] 
curt [kur] 
alt [a 1-'] 

nen [nEn] 
tel [tE't-] 
centim [sÉntim] 

Les paraules que no pertanyien a la categoria ineloten: 

1) Paraules sense grup consonantic final superficial pero amb una 
oclusiva subjacent que es mostra a les paraules derivades: 

forma subjacent 
masculí [ san] 

derivats: 

/sant/ 
diminutiu 
augmentatiu 
femení 
santoral 

[santÉt] 
[sánta] 
[santás] 
[santurát'] 
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santificar 
santó 

[sentifika] 
[sentó] 

293 

2) Paraules sense grup consonantic final i sense oclusiva subjacent: 

forma subjacent 
masculí [n En] 

Grup II 

InEn/ 
diminutiu 
femení 
etc. 

[nenÉt] 
[nÉne] 

Al grup II les paraules amb un grup consonantic subjacent com 
sant foren agrupades amb paraules amb grups consonantics superfi
cials com serp. Així, dones, l'agrupament s'havia de fer a nivell mor
fofonemic. Les paraules que no pertanyien a la categoria eren les aca
bades en una sola consonant, llevat de n, m, 1 ir. Es fa excepció 
d'aquestes paraules perque en cas que estiguessin naturalment agru
pades amb paraules del tipus sant (com al grup 1) els informants hau
rien de trencar una categoria natural, la qua! cosa representaria una 
dificultat addicional. 

paraules de la categoría: 
sant [san] 
curt [kur] 
alt [a+] 

corc [kork] 
serp [serp] 
palp [pal'p] 

paraules que no pertanyen a la categoría: 
oxid [ 5ksit] 
cos [k 8S] 

rebu f [r e f~úf] 
calaix [ k a'táf ] 
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El proposit d'aquests agrupaments és comparar el nombre de 
temptatives que necessiten els dos grups per a formar les categories. 
Els resultats diferenciaran entre dues hipotesís. 

H 1: Les paraules com sant [san] tenen una forma subjacent amb 
un grup conson?mtic final / sant/ que és real psicologicament per al 
parlant. Els parlants «coneixen» la regla d'elisió de l'oclusiva. Aixo 
implica que la paraula sant i els seus derivats estan emmagatzemats 
junts. T ambé es pot donar el cas que tinguin entrades diferents pero 
que el parlant conegui la relació entre elles. 

Si aquest és el cas, el grup II trigara menys temps (és a dir, menys 
nombre d'intents) per a formar la categoria que el grup 1, ja que 
sant esta agrupat naturalment en la ment del parlant amb paraules 
amb grup consonantic final. El grup 1 trigara més perque la categoria 
forc;a els informants a formar un agrupament que viola les seves cate
gories preexistents i els parlants han de, 1) trencar un agrupament 
natural, i 2) formar una nova categoria. 

H 2: Paraules com sant [san] no tenen una forma subjacent amb 
una oclusiva. Estan categoritzades a la ment del parlant amb paraules 
que no tenen un grup consonantic final. Les formes derivades de sant 
estan emmagatzemades segurament a un nivell superior. 

Si aquest és el cas, el grup 1 trigara menys per a formar la cate
goria que el grup lI. 

S'han fet alguns tests d'aquesta mena en casos para1:lels d'aIltres 
llengües i elsresultats majoritaris són que el grup 1 triga menys a 
formar la categoria que el grup lI. Els que advoquen a favor de l'a
nalisi abstracta que hem presentat, han argüit contra aquests resul
tats. Els seus arguments són els següents: 

Ates que aquest és un test purament auditiu, els parlants no 
senten un grup consonantic i per tant és més dificil relacionar 
sant [san] amb paraules com serp [serp] que és la tasca del 
grup lI. 
La naturales a d'aquest test no forc;a els informants a actuar a 
un sol nivell (el nivell que interessa és el morfofonemic). Per 
tant, el test no aconsegueix diferenciar els nivells als quals els 
informants treballen. 
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- El nivel1 abstracte (grup I1) pot ser més dificil d'accedir, 1 

aixo explicaría per que els parlants triguen més temps. 

La contesta a aquestes afirmacions és que en realitat no sabem el 
nivel1 al qual els parlants estan operant. Tanmateix, nosalltres presen
tem dades que els for~aran a operar a un nivell no-fonetic (gru!' II). Si 
als informants del grup II els costa més de t<?f.~ªr Ja categoria, aixo si~
nifica que, en éfecte, pot ser més dificil arribar a aquest nivell, pero 
no impossible. Per tant el coneixement abstracte és accessible. 

Varo dissenyar un tercer grup que ens permetria explorar la reali
tat d'aquest nivell abstracte. Un tercer grup de persones van haver 
de formar una categoría completament arbitraria: paraules amb grup 
consonantic final com serp i paraules acabades en -n, -m, -r, -1. Les pa
raules que no pertanyen a la categoría eren les que tenien qualsevol 
altra consonant final: p, t, k, s, 1, n, 1, f. Com s'observa facilment el 
grup III és igual al grup 1I excepte que en aquest darrer grup les 
paraules acabades en -n, -m, -1, -r tenen una oclusiva subjacent (sant, 
camp, alt, curt) i en el grup III no la tenen. La dificultat a nivell fo
netic deIs dos grups és, dones, la mateixa. Si el grup II resulta ser 
més facil de categorítzar que el JII, només podra ser degut al fet que 
l'oclusiva subjacent és real a la ment del parlant a nivell morfologic, i 
per ~ant l'agrupament 1I resulta més natural. 

Grup JII 

paraules de la categoria: 
nen [nEn] 
pur [pur] 
planol [plánul] 

corc [k ork] 
serp [serp] 
palp [patp] 
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paraules no pertanyents a la categoría: 
oxid [ 5 ksit ] 
cos [k::> s] 
calaix [ka 1 aJ] 
rebuf [rabúf] 

Maria-Josep Solé i Sabater 

El resultat d'aquest test permetra comparar els grups II i III, la 
qual cosa ens permetra pronunciar-nos sobre la següent hipotesi: 

H 3: El morfofonema -representat a la forma abstracta- és una 
noció real a la ment del parlant. Les formes subjacents i les regles de 
derivació generativistes són reals psicologicament. 

Si el parlant té accessible alguna mena de coneixement abstracte 
morfofonemic, el fara servir i, consegüentment, el grup II trigara 
menys que el grup III, que és completament arbitrari; la hipotesi 
resultara confirmada. 

Si el grup II triga igual (o més) que el grup III, es demostrara 
que no hi ha cap tipus de coneixement abstracte que relacioni les 
paraules en el grup II, i per tant aquest grup és tan arbitrad com el 
grup III, la qual cosa rebutjaria la hipotesi. 

2.4. Procediments i instruccions 

En principi es va considerar presentar el test en una cinta magne
tofónica per tal que la seva administració fos uniforme per a tots els 
parlants. Aixo es va dur a terme en un test de prova, pero va resul
tar que els informants menys sofisticats es perdien i deixaven algunes 
paraules sense contestar mostrant una barreja de rebuig irespecte vers 
la tecnologia utilitzada, a més d'estar una mica atemorits en cas d'equi
vocar-se ja que s'enregistraven les seves respostes. Aquest fet feia que 
no es concentres sin totalment en la seva tasca, per la qual cosa es va 
decidir fer el test oralment i anotar manualment les respostes. A la 
gent sembla agradar-li més el contacte directe amb l'experimentador, 
i el que es pot perdre en rigorositat es guanya en espontanei:tat. 

La tecnica que es va utilitzar perque els informants formessin les 
categories va ser presentar-los oralment una serie de paraules i ensi-
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nistrar-Ios per ioducció sobre quina era la «categoria correcta». Se'Is 
va presentar una serie de paraules, i havien- de dir «sí» quan es tractés 
d'una parauIa que pertanyés a la categoria que estaven aprenen i «no» 
si la paraula no hi pertanyia. EIs informants havien de contestar «sí» 
o «no» dins eIs cinc primers segons d'haver sentít la paraula, per tal 
d'obtenir la seva primera impressió i evitar vacillacions. Aixo fara 
comparables les respostes. Després d'aquests cinc segons se'ls donava 
la resposta correcta perque ells poguessin anar induint la categoria. 
Els estímuls que no van tenir resposta dins el temps reglamentari, 
van ser enregistrats separadament i no van ser tinguts en compte. 

Després de cada 50 paraules presentades, hi havia un petit des
can s d'uns 30 segons en el qual l'experimentador preguntava a l'in
formant si hi havia algun problema, si seguia alguna estrategia per 
contestar i si ja tenia alguna idea de quina era la categoria. Si aquest 
era el cas, només se li deia que continués provant l'estrategia per veu
re si funcionava i era la correcta. 

Quan els informants deien 15 respostes seguides correctes es con
siderava que ja havien endevinat la categoria, i es donava per finalit
zat el test. Llavors se'ls invitava a explicitar quina era la categoria 
que havien format. El test durava una mitjana de 30 a 45 minuts 
depenent del temps que trigaven a endevinar la categoria. 

Abans de dur a terme el test principal, es va presentar un test de 
prova perque els parlants es familiaritzesin amb la tecnica i poder-los 
distribuir posteriorment en els grups l, II o llI, segons la seva ac
tuació en aquest test previ (tal i com s'exposa a 2.6). 

Les instruccions que els informants van rebre varen ser les se
güents: 

«Aixo es el que s'anomena un test de categorització o d'agrupa
mento Amb eH esperem trobar com els parlants catalans organitzen 
les paraules al seu vocabulari. En aquest test et pronunciaré una llista 
de paraules. AIgunes d'aquestes paraules pertanyen a un cert grup que 
jo tinc al cap. Aquestes paraules del grup tenen unes característiques 
en comú que no tenen les altres. La teva tasca és endevinar el grup 
de parau[es que yo tinc pensat. Per fer aixo, tú has de dir-me, des
prés de cada paraula, si pertany al grup o no. Jo no et diré quin és 
aquest grup, pero després de cada contesta et diré si la teva resposta 
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és correcta. Finalment, a base de prova i error i amb la informació 
que jo faniré donant segurament endevinaras les característiques del 
grupo 

Has de contestar tan rapid com puguis. El fet que hagis desco- . 
bert el grup que tinc pensat es demostrara quan contestis «sí» si la 
paraula pertany al grup, i «no» si no hi pertany. Tu no m'has de dir 
quin és el grup, sinó només si la paraula hi pertany o no. 

Cree que ens ajudara tenir primer un test de prova. La categoria 
o grup de paraules que hauras de descobrir en aquest primer test sera 
dHerent a la del test central. Et donaré la pista que el grup de pa
raules té a veure amb la pronúncia de les paraules (pot ser l'accent, el 
nombre de sons, la llargada de la paraula, tipus de sons, vocals, etc.) 
i no amb el seu significat o funció sintactica. 

(El procediment era com es descriu a continuació). 
Experimentador: enunciar 
informant: (silend) 
exp: (induint) contesta sí o no. Obviament, com és la primera 

paraulaho hauras d'endevinar. 
ini: sí 
exp: la contesta correcta és «no» 
exp: bo 
inf: sí 
exp: sí 
exp: pis 
inf: no 
exp: sí 
etc. 
(Quan l'informant hagi encertat que la categoria és «paraules mo

nosiHabiques», s'acaba el test preví. Quan doní 15 respostes correc
tes es considera que l'ha encertada). 

Ara passem al test central. De nou la categoria que has d'endevi
nar té a veure amb la pronúncia o forma de les paraules i no amb el 
seu significat o fundó sintactica. La categoria ara no té res a veure 
amb l' anterior. Recorda que has de contestar tan rapid com puguis. 
Endavant.» 

(Es passa a presentar el test centra1.) 
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2.5. Informants 

Aquest test va ser presentat a informants que responien a les se
güents característiques: 

parlants nadius del catala central. Aquest dialecte fa una sis
tematica reducció deis grups finals sonant + oclusiva (mp, 
nt, ncjg, lt, rt) a sonants [m, n, 11, 1, r]. Es va tenir molt 
en compte no entrevistar informants que haguessin tingut es
tret contacte amb eI mallorquí, menorquí o valencia, que no 
redueixen eIs grups nt, lt, ncjg (Veny 1978:61). 
parlants analfabets o semianalfabets en catala per tal d'asse
gurar que no estan inflults per la imatge visual de la paraula 
(observem que l'escriptura mostra l'oclusiva muda: servent, 
camp, lenc, molt, sort) i que a l'hora de formar les categories 
no ho fan sobre una base ortograhca. El criteri que es va 
utilitzar per a determinar que és (semi)analfabetisme en ca
tala va ser: parlants nadius catalans que no sapiguen escriure 
en catala, que no hagin llegit mai un llibre en aquesta llengua 
ni llegit un diari o revista catalana sistematicament, i que no 
hagin estudiat mai eI catala. 

La gamma de varietat deis 36 informants que van fer el test era 
molt amplia, ja que diferents edats, sexes, nivells culturals i posicions 
socials hi eren presents. Aquesta varietat d'informants esta represen
tada en eIs tres grups. 

2.6. Distribució d'informants en els grups 

Tres grups distints de persones havien de formar tres categories 
diferents. Com es tractava de comprovar l'actuació d'aquests tres 
grups de gent, s'havia d'assegurar que es tractava de tres grups igual
ment habils. Per aixo es va fer un test previ a tots eIs informants i 
en base al seu resultat en aquest test se'ls va as signar a un deis grups 
per tal d'aconseguir tres grups d'igual destresa mitjana en tests d'a
quest tipus. Una altra hnalitat del test previ és aconseguir que els 
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informants aprenguin i es familiaritzin amb la tecnica abans de pas
sar al test central. 

La tria del test previ presenta alguns problemes ja que es tracta 
de presentar una prova que mesuri l'habilitat en el mateix camp que 
en el test central, pero que aJhora sigui prou diferent d'aquest ,~om 
perque no hi interfereixi. El test previ que es va presentar, dones, no 
va tenir caracter morfofonemic ni fonologic. Es tractava d'endevinar 
la categoria «paraules monosiHabiques» enfront de paraules de més 
d'una síHaba. La llista contenia 150 mostres de paraules mono i poli
síHabes, i si el parlant no endevinaba [a categoria en acabar la llista, es 
considerava que ja no l'endevinaria i passava a ser ssignat a un dels 
grups. 

La distribució deIs parlants en els tres grups segons la seva actua
ció en el test previ va ser la següent: 

nombre de temptatives Nombre de subjectes als 
necessaries en el grups 1, II i III del 
test preví nivell test central 

1-30 nivell a 4 subjectes a cada grup 
30-60 nivell b 5 subjectes a cada grup 
60 - 150 (final) nivell e 3 subjectes a cada grup 

La separació en aquestes 3 categories va ser un resultat quasi na
tural del test. En general un grup va encertar la categoría de seguida 
(nivell a), i un altre grup a partir més o menys de les 30 temptatives 
(nivell b). Quan ja passaven de 60 hi havia poques probabilitats d'en
certar-la (potser per cansament, confusió o falta d'interes) -. - nivell c. 
Així, en la divisió dels nivells es va respectar aquest agrupament es
pontani. 

D'aquesta manera es van assignar els informants al grup 1, 11, o 
111, per tal d'aconseguir grups amb una igual destresa mitjana en tests 
com aquest i que fossin, per tant, comparables. No cal dir que el fet 
que el nombre d'informants de cada nivell sigui diferent no té impor
tancia, ja que el que interessa és la uniformitat entre grups i no dins 
el mateix grupo 
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2.7. Material 
Les llistes de paraules presentades als informants deIs tres grups, 

van 'ser curosament construldes de manera que les paraules de la cate
goría (o de la no-categoría) no compartissin cap altra característica 
-nombre de síHabes, patró accentual, vocals laxes, un cert tipus de 
consonant, etc. - que es pogués confondre amb la característica de 
la categoría que s'intentava que formessin. 

2.7.1. Controls 

Encara que aquest test es passava només a gent (semi)analfabeta 
en catala, es van introduir alguns controls de l'escriptura per tal de 
veríficar que els parlants no es basaven en ella. En cada una de les 
llistes es van intercalar: 

1. Sis paraulles acabades amb la lletra -x que representa el doble 
so [ks]: índex, crucifix, complex, etc., q~e ha~ien de ser cate
goritzades segons la seva imatge auditiva com acabant en grup 
consonantic. 

2. Deu paraules amb dígrafs que es pronuncien com a consonant 
simple, -rs [s]: carrers ,autors, femers, cavallers, etc. A més a 
més de les paraules que s'escríuen amb els dígrafs: 11, ny, ix, 
nc/g. 

3. Deu paraules escrítes amb tres consonants finals de les quals no
més se'n pronuncien dues: dimarts, empelts, llamps, cants, etc. 
Aquests varen ser els controls introduits quant a l'escriptura. 

2.7.2. Selecció de paraules 

Les paraules seleccionades per a aparelxer a les llistes eren pa
raules d'una alta freqüencia d'aparició per tal que no solament les 
paraules sinó també els seu s derivats poguessin ser coneguts per tot
hom. Un altre críteri importantper a la !tria va ser que les paraules 
tinguessin forc;a derívats, perque intentavem induir els informants 
del grup II a recorrer a l'estructura profunda i coneixement deríva
cional per formar la categoría. No es van incloure a les llistes 
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1. Paraules que no tinguessin una relació semantica clara amb els 
seus derivats, tals com: tard-tarda; partir-partida (jce); potent
potentat; espart-esparta; cent-centurió, jornal-jornada; tomb
tombar, etc. El fet que els parlants no són conscients de la re
lació entre aquests parells de paraules es mostra, per exemple, pel 
fet que la forma diminutiva de tomb [tom] és tomet [tumÉt], 
sense la lb I que correspondria (tombet [tumbÉt]) si tomb esti
gués relacionat a la ment del parlant amb tombar i formés el di
minutiu regular. 

2. Parautes que no tenen derivats talS com: :firmament, apartament~, 
baluard, blanxard; hipocamp, estamp; contralt, Arnald, etc. 

3. Paraules que no tenen molts derivats o derivats «propers» (aquest 
terme implica una gradació deIs derivats en propers i llunyans; 
sense gaire rigorositat considerem propers el femení, diminutiu, 
la forma verbal, nominal i adjectival, i qualsevol altre derivat 
lexic amb una alta freqüencia d'aparició). Així paraules tals com: 
pedant, cobalt, rumb, etc. no hi van ser incloses. 

4. Formes inflectives sense derivats encara que mostressin opcional
ment l'oclusiva quan van acompanyades d'un pronom clític, ja 
que en alguns casos i dialectes hi ha osciHacions: lent-ho [féntu] 

/ [fénu] , anan!-hi [anánti ] I [anáni 1, etc. 
5. HomOfons amb escriptura i processos derivatius diferents ja que 

no hauriem pogut controlar la paraula que l'informant havia in
terpretat; així paraules com tant- tan [tan]; quant- quan [kwan]; 
camp-Cam [kam]; temps-tems [tems], etc., no s'hi van in
cloure. 

6. Paraules que només es diferencien per la qualitat tancada o ober
ta de les vocals mitjanes [e:E; o::>] perque aquesta no és una 
distinció molt productiva en catala i no és consistent entre els 
dialectes. D'aquesta manera paraules com mol! [mat] i mol! 
[m:¡t](moldre); cor! [kor] icor [k:>r]; ven [bEn] (vendre) i 
ven! [ben], sord [sor] i sor [s Jt], tampoc no s 'hi van in
cloure. 

Es van situar moltes, no totes, de les paraules control prop del 
principi de la llista per donar als informants una millor oportunitat de 
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formar la categoría com més aviat millor. Així, dones, l'ordre de les 
paraules presentat era aleatorí excepte eh aquest punto L'ordre de les 
paraules a les tres llistes era el mateix per tal que si es donava algun 
efecte a causa de l'ordre, ho fes a tots tres grups i els resultats fossin 
. comparables. 

Abans de dur ji terme el test es va provar el seu funcionament amb 
alguns parlants. Els resultats d'aquesta prova no estan enregistrats 
aquí pero van servir per a polir i afinar la forma final del test. En el 
test de prova les paraules de la llista que pertanyien a la categoría re
presentaven 1/3 del nombre total de paraules. Tanmateix, aquesta 
proporció demostra ser massa petita i no facilitava suficients exemples 
de contestes positives, per la qual cosa resultava difícil trobar el de
nominador comú a les paraules de la categoría. Per aquesta raó en el 
test definitiu la proporció de paraules pertanyents a la categoría era 
2/5 del nombre total. Aquesta proporció va semblar funcionar ade
quadament. 

En el test de prova es va preguntar als parlants l'estrategia que 
utilitzaven per contestar «sí» o «no», per comprovar si una estrate
gia diferent a la prevista podía utilitzar-se amb exit, i, si aquest era 
el cas, modificar el test. En alguns casos els informants feien servir 
estrategies que funcionaven parcialment pero que no eren les que es 
requeríen. Per exemple, alguns informants del grup 1 (grups conso
nantics finals vs. consonant final simple) creien que la categoria era 
paraules en plural. Aixo venia del fet que mol tes paraules acabades en 
grup consonan tic tenien -s com a últim elemento Llavors va ser neces
sari reduir el nombre de paraules plural s per tal que aquestra estra
tegia no funcionés. En la llista final només un 50 % de les paraules 
amb grup consonantic acaben en -s i no totes elles són plural. Fer un 
test de prova abans de comen~ar a enregistrar i comptar els resultats, 
és no tan soIs útil sinó necessarí per a assegurar que el test dissenyat 
funciona com cal. 

Després d'una euros a selecció de les paraules a presentar, es van 
confeccionar tres llistes de 250 paraules cada una amb la següent dis
tríbució: 
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Grup 1 
Categoría: paraules acabades en grups consonantics. 

- 50 paraules acabades en consonant + s (incloent-hi 10 parau
les control acabades en -rts, -mps, -nts, -lts, [rs, ms, ns, 1's] 
i 6 paraules acabades en -x [ks]. 
50 paraules acabades en altres grups consonantics: -sk, -rk, 
-rp, -lp, -rm, etc. 

No-categoria: 
75 paraules acabadesen -nt, -mp, -ngl c, -lt, -rt. 
75 paraules acabades en consonant simple (incloent-hi 10 pa
raules control acabades en -rs [s] l. 

Grup II 

Categoría: 
50 paraules acabades en grup consonantic: 25 acabades en 
consonant + s, 25 acabades en altres grups (incloent-hi con
trols). 
50 paraules acabades en -nt, -mp, -ng/c, -lt, -rt. 

No cátegoría: 
150 paraules acabades en consonant simple excepte -n, -m, -1, 
-r (incloent controls). 

Grup III 

Categoría: 
- 50 paraules acabades en grup consonantic: 25 acabades en 

consonant + s, 25 acabades en altres grups (incloent con
trols ). 

- 50 paraules acabades en -n, -m, -r, -l. 
No categoría: 

150 paraules acabades en altres consonants simples (incloent 
controls). 
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3. RESULTATS 

EIs resultats d'aquest test són els següents: 

nivell deIs 
informants Grup 1 Grup II Grup III 

a 5 4 176 
a 40 57 0 
a 59 207 0 
a 102 0 0 

b 6 62 85 
b 57 89 130 
b 122 170 0 
b 0 0 0 
b 0 0 0 

c 88 180 186 
c 163 0 0 
c 0 0 0 

Taula 1. - Resultats dels tres grups en la tasca de categorització. Les 
xifres representen el nombre de temptatives necessaries per a endevinar 
la categoria. El nombre d'informants per cada grup és 12. El maxim 
de paraules 250. 

El símbol 0 representa que la categoria no va ser endevinada. 
A l'hora de fer dlculs sempre és un problema cóm comptar aquests 
resultats. ¿Es compta el nombre maxim de paraules, 250? ¿O se'n 
compten més perque potser s'hauria trigat 500 paraules per a ende
vinar-les? ¿O potser no s'han d'incloure aquests resultats? Obvia
ment aquests resultats han de ser inclosos, ja que reflecteixen clara
ment la diflcultat de l'agrupament demanat. El criteri que hem seguit 
ha estat comptar casos com el maxim, 250, quan ha estat necessari 
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assignar-Ios un nombre. Com veurem en alguns casos, la cosa impor
tant és només el valor relatiu i no l'absolut. 

El nombre d'intents fets per cada informant no inclou les quinze 
respostes finals correctes que demostren que s'ha endevinat la cate
goría. 

3.1. Interpretació estadística 

A aquests resultats s'hi van aplicar uns tests de significativitat es
tadística. La major part deIs test d'aquesta mena són aplicació de re
sultats demostrats per a distribucions conegudes, en particular la nor
mal. En canvi, la distribució generadora d'aquests resultats no es pot 
suposar que sigui una de simetrica, i per tant normal. Per aquesta raó 
no podem aplicar els tests habituals. EIs tests que es van aplicar són, 
doncs, tests no parametrics, el quals són poc potents perque estan dis
senyats per a variables de distribució deconeguda, o, més clarament, 
són tests que pretenen tenir una aplicació universal. 

El test de Kruskal-Wallis compara els tres grups. El primer resul
tat és que es pot afirmar amb un 95 % de probabilitat que les tas
ques deIs tres grups no són igualment difícils, o dit d'una altra ma
nera, que les tasques deIs tres grups tenen una dificultat diferent. En 
un altre test es compara la dificultat deIs grups de dos en dos. El resul
tat és que hi ha una diferencia significativa entre eIs grups 1 i III, 
mentre que la diferencia entre eIs grups 1 i II per una banda i II i 
III per l'altra no és significativa. Aixo darrer creiem que no és degut 
a la circumstancia que de fet no hi hagi tals diferencies, sinó que eIs 
tests no parametrics aplicats no són prou potents. 

EIs mitjans estadístics a l'abast per a situacions com aquesta, són 
molt poc potents perque perden molta de la informació continguda 
a les dades. Així, eI test de Kruskal-Wallis treballa sobre l'ordenació 
deIs resultats pero no té en compte el valor d'aquests. Així, en una 
ordenació del tipus: 

1 temptativa 
200 temptatives 
202 temptatives 



La Reali tat PsicolÓgica de les Formes Subjacents ••• 307 

aquest test considera la diferencia entre 1 i 200 igual a l'existent en
tre 200 i 202. El test de la mediana que compta eI nombre de valors 
per sobre i per sota d'aquesta, també éso poc potent, perqué si la me
diana és x, considera equivalents un valor per sobre de la mediana 
de x+l i un de x+200. 

EIs mitjans estadístics no ens permeten afirmar que hi ha una di
ferencia entre els grups I i II i eIs II i III, encara que obviament no 
refusen que hi sigui. Com que no podem recolzar les nos tres afirma
cions estadísticament, farem una interpretació raonable d'aquests re
sultats, que si bé no sera conc1oent ens donara una idea de la direc
ció deIs resultats. 

3.2. Descripció deIs resultats 

Presentem a continuació una representació grafica, en forma d'his
tograma, deIs resultats obtinguts per tal de facilitar la discussió. 

3 
nombre 

d' informants 2 GRUP 1 

1 

50 100 150 200 

nombre de temptatives 

3 
nombre 

d' informants 2 
I 

GRUP II 

1 

50 100 150 200 
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3 

GRUP !II nombre 2 
d'informants 

l 

50 100 150 200 

Figura l. Histogrames deIs resultats. 

En aquests histogrames els informants que no han endevinat la 
categoria estan situats a l'interval entre 200 i oo. L'al~ada de l'última 
columna (200 - 00) esta arbitrariament calculada com si la seva base 
fos el quadruple de la de les altres columnes. 

Observant els histogrames dels tres grups veiem que la distribu
ció del primer s'apinya al voltant deIs números baixos. Al contrari, 
el grup In s'aplega cap al maxim de temptatives, ja que la major 
part dels seus subjectes no han arribat a des triar la categoria. Aixo 
reflecteix darament que la tasca del grup 1 és més facil que la del 
grup nI. El grup n presenta dos cossos d'informants, aquells qui han 
endevinat la categoría for~a facilment i un cos més substancial d'in
formants que no l'han endevinada. Sembla que a diferencia deIs 
grups 1 i nI, on els subjectes segueixen una inclinació determinada, 
en aquest grup es tracta o d'encertar la categoria fkilment, o que costi 
molt i no fer-ho. 

Es pot observar la mateixa tendencia general si s'ordenen els re
sultats deIs tres grups de millor a pitjor: 
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n.O d'ordre grup n.o d'ordre grup grup 

1 n 12 1 21 
2 I 13 I 
3 I 14 III 
4 I 15 1 
5,5 I,n 16 II 
7 1 17 In 

28,5 {; ~I 
8 nI 

8 II 18 n 
9 III 19 III 

10 1 20 II 
11 n 36 

El grup 1 ocupa els primers llocs, la qual cosa significa que els seus 
subjectes són els que han puntuat millor. Com que la seva habilitat 
per afer aquest tipus de test és igual a la dels altres grups, aquesta 
millor puntuació només pot ser deguda a la major facilitat de la tasca. 
El grup n presenta dispersió en la seva puntuació: uns quants ho 
han fet for\a bé i e1s altres for\a malament. El grup In és el que es 
troba a la cua de la puntuació. 

Per acabar, i només a dtol iHustratiu de com es poden descriure 
els resultats, comparem les mitjanes deIs tres grups (assignant el va
lor 250 als subjectes que no van arribar a endevinar la categoria): 

1. Mitjana 
2. Mitjana entre els qui 

encerten la categoria 

grup 1 

116 

71,3 

grup II grup III 

168,2 214,7 

109,8 144,3 

Primer de tot constatem que la mitjana de temptatives que neces
sita cada grup per a arribar a encertar la categoria respon a les hipo
tesis que es proposaven al comen\ament: grup 1 < grup n < grup 
nI, la diferencia entre el I i el n essent una mica més gran que l'e
xistent entre el II iel III. 
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Observant la taula 1 es pot argumentar que la meitat dels infor
mants (16 sobre 32) no han encertat les categories que se'ls havia 
proposat, i que aquest fet distorsiona els resultats. Nosaltres creiem 
que el fet que vuit subjectes del grup nI no hagin encertat la cate
goría mentre que al grup 1 només n'hi ha hagut tres que no ho han 
fet, no distorsiona gens els resultats, ans al contrari, reflecteix clara
ment la diferent dificultat de les tasques. Es pot, pero, admetre aques
ta objecció i prescindir dels subjectes que no han encertat la categoria. 
Comparant, dones, les mitjanes només dels informants que han ende
vinat la categoria (2), es pot conc1oure que la distribució és la mateixa 
que si es té en compte la totalitat deIs resultats. 

4. DISCUSSI'Ó DE RESULTATS 

Ates que els grups n i III tenen la mateixa dificultat a nivel fo
netic -agrupar paraules acabades en En], [m], [1'], [r] amb pa
raules acabades en grup consonatic- el fet que el grup n resulti 
més fkil que el III només es pot atribuir al fet que l'oclusiva sub
jacent a les paraules del grup n (sant, camp, etc.) és real a la ment 
del parlant a nivell morfofonemic. 

Comparant els resultats deIs dos primers grup s'observa que la 
tasca del grup I és més facil que la del grup n. Aixo advocaría per 
la interpretació que les paraules com sant, camp, etc., estan catego
ritzades a la ment del parlant amb paraules acabades en consonant 
simple, i no en grup consonantic. Les formes derivades de sant, camp, 
etc., amb una oclusiva superficial estaríen emmagatzemades separada
ment a un nivell superior, menys accessibles. ¿Com s'articula dones 
aquest resultat amb l'anterior, és a dir, amb el que demostra que 
sant, camp, etc., és més fkilment categoritzable amb grups consonan
tics finals que no pas amb paraules acabades amb n, m, 1, r? 

És obvi que els parlants en fer aquest test han treballat primer 
a nivell fonetic -com ho demostra el fet que el grup 1 sigui el que 
puntua millor. Si aquesta estrategia no funciona en pass en a utilitzar 
una altra, que pot ser, en el cas deIs informants del grup Il, accedir al 
nivell morfofonemic o derivacional. D' aixo es pot deduir que hi ha 
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diferents nivells de categorització de les paraules amb un grau dife
rent d'accessibilitat. A nivell fonetic -que és el més accessible- pa
raules com sant, camp, estan agrupades per la seva forma fonetica amb 
paraules de eonsonant final simple. A un nivell superior, més abs
'tracte i menys accessible -que podem anomenar morfofonemic- les 
paraules eom sant, camp, etc., estan agrupades amb d'altres que fun
cionen com ell~s en la derivació- les paraules acabades en grup eon
sonantic final. ' 

Segons aquests resultats, doncs, les formes subjacents proposades 
pel fonolegs genera ti vistes són reals a la ment del parlant a nivell 
morfofonemic, pero no a nivell fonologic, ja que els parlants semblen 
tenir les paraules com sant, camp, etc. (sense obstruent superficial), 
categoritzades directament amb consonants simples finals sense haver 
de derivar-les cada vegada de les formes subjacents amb una obs
truent /sant/ mitjan~ant la regla d'elisió de l'oc1usiva. El mateix s'a
plica a les regles de derivació. 

4.1. Categories i estrategies seguides pels parlants 

Per afegir més validesa a l' observació que els informants havien 
format la categoria correctament, se'ls va demanar al final del test 
d'explicitar la categoria, i també se'ls va demanar que deserivissin les 
estrategies que havien utilitzat per a decidir si la paraula pertanyia o 
no a la categoría. Els informants deIs tres grups van expressar de di
ferents maneres que el primer criteri que havien utilitzat era el criteri 
fonetie: grup consonantic final (CC) versus consonant final simple 
(C); En alguns casos aquest criteri funcionava totalmet --com per al 
grup I- i en els altres casos només parcialment, per la qual cosa els 
informants es van veure obligats a reformar l'estrategia. EIs quatre 
informants del grup III que van encertar la categoría van expressar 
que s'havien vist obligats a memoritzar que els quatre sons finals -1, 
-r, -m i -n s'agrupaven amb CC, ja que no trobaven cap criteri que els 
unís. Gairebé tota la resta dels informants del grup nI van observar 
que el criteri CC versus C funcionava «pero no del tot». 

Cal esmentar que en aquest tipus de test hi entra molt en joe la 
c~pacitat analítica i/ o sintetica de l'informant. Dos informants del 
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grup I que no van endevinar la categoría, van confessar que tracta
ven de recordar cada un deIs exemples positius -paraules acabades 
amb -lp, -mf, -sk, -lk, -rn, -ns, etc. -pero no van fer el següent pas, 
generalitzar a -CC. Obviament, la seva capacitat analítica els va com
plicar la tasca. 

Passem ara a comentar les interpretacions del grup II, que són 
les més interessants. Un parell d'informants van expressar que si la 
categoría es basava només en la pronúncia, no hi havia forma d'agru
par les paraules amb resposta positiva. Aquest fet mostra com els 
informants que van endevinar la categoría es van veure for<;ats a re
córrer a un nivell diferent del fonetic. També es fa patent l'arbitraríe
tat del grup nI -que no té cap altre nivell, apart de memorítzar la 
forma fonetical- per a facilitar l'agrupament. 

Dos informants del grup II que van endevinar la categoría i van 
puntuar for<;a bé, a l'hora d'anomenar-Ia van dir que les paraules aca
bades amb dues consonants eren «sí» i les altres «no». EIs vam argu
mentar que paraules com llamp, calent, empelt, etc. (evitant fer refe
rencia a les paraules en -rt, ja que estan sotmeses a osciHacions [rl 
rt]), no acabaven amb dues consonants sinó amb una. Un d'ells per 
demostrar que aixo no era cert, va tractar de pronunciar-les amb dues 
consonants, la qual cosa li va ser for<;a dificil en les paraules més fre
qüents, i encara que sonaven for<;a afectades en el seu dialecte va con
tinuar mantenint que aquesta era la pronúncia normal. Obviament, a 
la resta de la conversa no pronunciava les oclusives finals de les parau
les d'aquest tipus. L'altre informant, davant l'argumentació no va re
sistir-se, i va limitar-se a dir: «tens raó, havia cregut que acabaven 
amb dues consonants, pero pot ser que no, no ho sé». Un altre infor
mant va explicar que les paraules de la categoría eren les acabades amb 
-CC. Quan se li va argumentar sobre els casos com sant, camp, etc., va 
contestar que es tractava de paraules escrítes amb -Ce. Tanmateix, se 
suposava que no coneixia l'ortografia catalana. Creiem, doncs, que es 
podria dubtar que en realitat hagués seguit una estrategia basada en 
l'escríptura i suggerím que aquest críterí ortografic va ser l'única ma
nera que va trobar per a explicar com havia operat. 

En realitat és pretendre massaesperar que gent no sofisticada en 
materies lingüístiques especifiquin la manera com van operar (nivell 
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fonologic, morfofonemic, derivacional, etc.). Malgrat aixo, si ende
vinen la categoria i l'expressen com a -ce aixo significa que a algun 
nivell, ja sigui morfofonemic o no, ells consideren les paraules en 
qüestió com tenint dues consonants. 

És interessant observar un cas en que l'informant no va formar la 
categoría pero va seguir una estrategia que li permeté d'encertar més 
d'un 80 % de les respostes. La seva estrategia era contestar positiva
ment a les paraules acabades amb -ee i «-ns» (significant nasals). Així 
només errava en els casos de -lt i -rt. Aixo demostra el natural agru
pament de les nasals per les seves característiques comunes. Referent a 
aquest punt cal esmentar que diversos informants dels grups n i In 
van mostrar una persistent dificultat a separar [n] de la serie nasal i 
[,g] de [11. Recordem que se'ls requería que agrupes sin [m, n, 11, !, 
r] amb -ce i [~ g] amb altres consonants simples. Aquesta dificultat 
sembla indicar que la serie nasal i la lateral són una categoria preexis
tent a la ment del parlant, i que trencar-la implica un cert esfor~. 

5. CONCLUSIONS 

El fet que el grup I hagi trigat menys temptatives que el grup n, 
ens permet concloure que e1s parlants tenen una categorítzació fone
tica, i el fet que el grup II hagi trigat menys que el III, ens permet 
afirmar que per al parlant hi ha una oclusiva subjacent a paraules com 
sant} camp} etc., a un nivell més abstracte. 

Ara bé, ¿és cert que aquest resultat demostra que l'oclusiva es 
troba a la forma abstracta subjacent que proposen els generativistes?, 
perque ¿com sabem que els informants del grup n es van referir a 
aquesta forma subjacent per tal d'endevinar la categoria? 

Hi ha un univers de coses que poden representar el coneixement 
del parlant de la forma subjacent, i amb aquest experiment s'han limi
tat les possibilitats. S'ha presentat als parlants l'oportunitat d'operar 
a un nivell diferent del fonetic, presumiblement morfologic, i de fet 
l' han utilitzat. L'única informació disponible a aquest nivell és el co
neixement derívacional. Si aquest fos el cas podríem prescindir de 
les formes subjacents i suggerir que el fet que el grup n sigui més 
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H1Cil de categorítzar que el III esta basat en la derivació. Aixo posa
ría en dubte l'existencia de les formes subjacents i de les regles deri
vacionals. 

En qualsevol cas, creiem que cal una explicació i clarificació per 
part deIs fonolegs generativistes del coneixement i la utilització de les 
formes subjacents i de les regles per part deIs parlants. Potser l'únic 
coneixement dels parlants és morfologic i no calen estructures pro
fundes. 

5.1. Suggeriments 

Creiem que es podría contrastar la conjectura que els parlants te
nen un coneixement derivacional de les obstruents subjacents sense 
necessitat de postular formes abstractes del tipus / sant/ amb un nou 
experiment. 

Es podría presentar a dos grups de parlants la categoria II dividi
da de la següent manera: 

a) amb paraules del tipus sant, camp, lene, eurt, empelt, etc. amb 
molts derivats. 

b) amb paraules del mateix tipus amb pocs o cap derivat. 

La predicció dels fonolegs generativistes seria que si el parlant 
coneix la regla d'elisió de l'oclusiva per a passar de /sant/ a [san], la 
utilitzara no importa quants derivats tingui la paraula, perque si no 
la utilitza, de que serveix tenir aquestes regles? Així, segons aquest 
criteri el grup a) tindra un resultat igual al del grup b). 

Si, d'altra banda, el grup a) necessita menys intents per a formar 
la categoria que el grup b), aquest resultat recolzaria la hipotesi ana
logica (Greenberg i Jenkins 1964, expressada a la introducció) que 
prediu que el patró més productiu sera el més utilitzat com a model. 
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